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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városgazdálkodási Bizottság  

2020. január 27-én 11.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Szilágyi Zsolt elnök, 
 Csóti Zsombor 
 Deutsch László, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Takács Zoltán, 
 Cseri Balázs, 
 Cserép Mihály Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Tóth- Süveg Anna tagok  
 Szántai Zsombor igazoltan távol  
 Hidasi Gyula igazoltan távol,   
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, dr. Világos István 
csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és Pályázat Iroda vezetője, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda 
munkatársa, Dr. Molnár Andrea Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Nemes Katalin jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Lászay János FEV IX. Zrt parkolási divízió vezetője.  
 
Szilágyi Zsolt: Tisztelettel köszöntök mindenkit. a Városgazdálkodási Bizottság 2020. január 27-i rendkívüli 
ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes, az ülést 11:09-kor megnyitom. A napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 7/2020. (I.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz 
kivizsgálására 

29/2020. sz. előterjesztés  
                                   Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő 
         Kállay Gáborné képviselő 
         Zombory Miklós képviselő 
         Sajó Ákos képviselő 
         Dr. Bácskai János képviselő 
         Deutsch László képviselő 
 

(7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Cserép Mihály Zoltán: Ezzel okafogyottá vált, de azt szerettem volna kérdezni aljegyző Úrtól, hogy a törvény mit 
tesz kötelezővé az indítvánnyal kapcsolatban, illetve milyen jogosultsági lehetőségei vannak a bizottságnak. 
Köteles-e megtárgyalni, köteles-e napirendre venni, köteles-e elfogadni a határozati javaslatot.  
 
Szilágyi Zsolt: Volt már olyan, hogy valaki tett egy indítványt, előterjesztést és azt levették napirendről. 
Mindenképpen el kell fogadni, de nem mindig tárgyalják a bizottságok. Ez a bizottság korrekt és napirendre veszi 
és tárgyalja.  
  
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Mind a bizottsági, mind a Testületi ülés úgy kezdődik, hogy a napirendet megállapítják. 
Ez a kérdés itt eldőlt, hiszen napirendre vette a bizottság a mai egyetlen napirendi javaslatot. Amennyiben 
meghatározott számú képviselő kezdeményezi, akkor össze kell hívni a rendkívüli ülést, napirendi javaslatként a 
meghívóban szerepeltetni kell az tárgyat, amit az előterjesztők javasolnak tárgyalni. Nyilván az adott fórum, jelen 
esetben a bizottság, eldönti, hogy kívánja-e tárgyalni, napirendre veszi vagy nem. Jelen állás szerint a bizottság 
tárgyalja a napirendet és véleményt mond arról, hogy javasolja a Testületnek az indítványban foglaltak 
elfogadását vagy nem.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási 
káosz kivizsgálására 

29/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő 

          Kállay Gáborné képviselő 
          Zombory Miklós képviselő 
          Sajó Ákos képviselő 
          Dr. Bácskai János képviselő 
          Deutsch László képviselő 
 
 
Szilágyi Zsolt: 6 képviselő nyújtotta be az előterjesztést. A 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult 
parkolási helyzet kialakulásáról és szeretnének felállítani egy vizsgálóbizottságot.  
 
Gyurákovics Andrea: Mint előterjesztő, szóbeli kiegészítést kívánok tenni. Köszönöm a bizottság tagjainak, 
hogy napirenden van és tárgyaljuk ezt az ügyet, hiszen nem egy kis ívű dologról van szó. Olyan szalagcímeket 
lehet olvasni, hogy „P+R parkolóvá változtatta Baranyi Ferencvárost” „Baranyi Krisztina korrupciót és zűrzavart  
okozott a Ferencvárosi parkolásban” „Megérkezett Baranyi tisztakéz Krisztina” „Korrupció és zűrzavar a 
Ferencvárosi parkolásban”. Ennek a kerület lakói és a kerületiek felhatalmazásából itt ülő képviselők sem 
örülnek. Nekünk képviselőknek ezt a helyzetet tisztázni kell. Ennek az első lépéseként tettünk egy indítványt. Az 
indítványban szereplő határozati javaslatok alkalmat adnak arra a képviselőknek, akik felelősek a kerület 
gazdálkodásáért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen bevétel kiesést okozott január 2-a óta a fennálló 
helyzet. Hogyan fordulhatott elő, hogy nem, vagy rosszul működnek a parkolóórák, a kerület azon részein ahol 
ezek nem, vagy rosszul működnek, pl. a mobilparkolás. Hogyan kerül kiírásra a közbeszerzés, ha nem volt, akkor 
ennek mi volt az oka. Kinek a felelőssége, hogy nem működnek a parkolóórák, és a működésük törvényessége is 
kétséges. Hiszen jegyet is kiad és a pénzt is visszaadja. A távfelügyelet hiánya mennyi órát érint. Jelenleg 
mennyi parkoló őr dolgozik a kerületben. Ki a felelős és hogyan fordulhatott elő, hogy 2019. december 16- óta a 
követeléskezelés (a bírságok behajtása) nem folytatódik. Az „átmeneti időszakban” - ahogy Baranyi Krisztina 
fogalmazott - milyen intézkedések történtek és most idéznék „2020. január 2-áig kell a meglévő parkoló 
automatákban a zárcsere elvégzését, kazetták, akkumulátorok, papírtekercsek, mobiltelefonok, mobilnyomtatót, 
pótdíj zacskók, csekkek, fizetési felszólító levelek, borítékok beszerzését a feladat ellátáshoz szükséges 
helyiségek kialakítását, a megfelelő létszám felvételét megtenni. Valamint a szükséges szoftverek rendelkezésre 
állását biztosítani.” Kérdés ezek közül mi az, ami megvalósult. Gegessy Ferenc, a polgármester, polgármestere 
nem tett mást, mint amit egyszer már a 2010-ig tartó polgármestersége alatt parkolás kérdésben véghezvitt. 
Akkor a választások előtt néhány hónappal hajszál híján sikerült neki Kupper András és körét helyzetbe hozni 
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Ferencvárosban. Akkor a közbeszerzési hatóság érvénytelenítette az eljárást és ennek további folyományai 
vannak, gondolom erre a régi képviselők emlékeznek. Most ilyen akadály nem volt, hiszen valószínűsíthetően a 
közbeszerzési törvényt megkerülve próbálták elkerülni a ferencvárosi parkolási rendszer teljes összeomlását. 
Baranyi Krisztina és szakértő csapata először január 1-től működő parkolási rendszert ígért. Ezt követően a 
dátum január 15-re módosult. Mára eljutottunk oda, hogy a határidőkkel nem is kell törődni, hiszen a kerület 
jelentős részére a parkolójegy kiadó automatákra kikerült szöveg szerint ideiglenesen ingyenes a parkolás. 
Kimondható, hogy a Baranyi féle parkolási rendszer megbukott. A Képviselő-testületre, a bizottság tagjaira hárul  
az a feladat, hogy a károkat felmérje, a romokat eltakarítsa, valahogyan működőképessé tegye a fizető parkolási 
rendszert Ferencvárosban. Mindeközben Baranyi odáig ment a tarthatatlan helyzet tagadásában, hogy itt a 
romokon állva egy év múlva a világon még sehol nem működő, űrkorszakbeli parkolási rendszert ígér, amikor azt 
mondja, hogy nem kell parkoló őr sem. Első lépésként azt gondolom az is elég lenne, ha legalább az eddigi 
működési szintet meg tudnánk közelíteni.  A határozati javaslatok között szerepel, hogy a kialakult helyzetet ki 
kell deríteni, a megoldásra javaslatokat kell tenni és azt a Képviselő-testület elé kell tárni. A képviselők döntsenek 
a javaslatok alapján a további lépésekről, hiszen ebben az esetben tudjuk a felelősséget vállalni a továbbiakban a 
parkolás üzemeltetésében. Sajnos az elmúlt napokban felröppent hírek nem adnak okot a megnyugvásra, tisztán 
látszik, hogy további olyan ügyekkel kell majd szembenézni a képviselőknek, amelyekhez sem a nevüket, sem a 
hozzájárulásukat nem adták. Ennyit szerettem volna szóban kiegészíteni, illetve még annyit, hogy a 3. határozati 
javaslat úgy szól, hogy a bizottság  január 31-ig készítsen jelentést. Mivel a mai napon kerül megtárgyalásra a 
téma, ezért szóbeli módosításban szeretném kitolni az időpontot 2020. február 15-re. Mivel nem szabhatunk a 
vizsgálóbizottságnak ilyen rövid határidőt. Hiszen elég komoly és nagy ívű ügyről van szó. Várom a bizottság 
tagjainak véleményét javaslatát ezzel kapcsolatban is.  
 
Lászay János: A Képviselő-testület decemberi döntése alapján néhány hét állt rendelkezésre, hogy a 
Ferencvárosi parkolás üzemeltetés saját kézben elindítani képes legyen. Ezt a 9 éves FER-PARK 2010 Kft-vel 
kötött szerződést követően kellett megtenni. Hiszen a FER-PARK 2010 Kft-vel függetlenül a problémáktól, nem 
lehetett már szerződést hosszabbítani, jogszerűen erre nem nyílt lehetőség. Nem volt más, mint maga a 
változtatás. A Képviselő-testület a saját üzemeltetés mellett foglalt állást, tehát ezt kellett elindítani. Tájékoztatom 
a bizottságot, hogy január 2-án a saját parkolás üzemeltetése elindult.  Ahol nehézség jelentkezett 
értelemszerűen az a József Attila lakótelep, illetve a Vágóhíd utca egy szakasza, hiszen itt a PER-PARK 2010 Kft 
saját tulajdonú automatái voltak. Ezt a 37 automatát le kellett volna szerelni a december 23-i üzemszünetet 
követően, hogy a saját automatáinkat tudjunk telepíteni. Ez nem történt meg, egészen a múlt hét végéig így 
ebben a két zónában nem tudott elindulni az üzemeltetés. Január közepére sikerült megállapodni a FER-PARK 
2010 Kft-vel, ők elszállították az automatáikat, ezt követően kezdődött a saját automaták kihelyezése. Ez azt 
jelenti, hogy holnapra 20 automata, a hét második felére még 5 automata kerül kihelyezésre. Így semmi 
akadálya, hogy e két zónában is elinduljon a parkolás. Azt tudni kell, hogy a József Attila lakótelep nem bevétel 
centrikus, hanem egy lakossági igény alapján kialakított terület Azért, hogy a P+R parkolás, ami megnehezítette 
az ott lakók életét, azt korlátozzuk, illetve visszaszorítsuk. Ennek eddig sikerült eleget tenni, és most ha napokon 
belül elindul ezen a területen is a parkolás, akkor újra eleget is teszünk. A létszám a testületi anyagban 
rögzítettek szerint történt. A leglényegesebb a parkoló őrök, akik kint végzik a munkájukat, az utcán. 
Folyamatosan változó a létszám a ki és belépések miatt, ők jelenleg 18-an vannak, két műszakban. Hiszen 
reggel 8-tól este 8-ig van parkolás a belső kerületekben, tehát ezt egy fő nem dolgozhatja végig. Ehhez 15 db 
PDA van, ami az ellenőrzéshez illetve a pótdíjazáshoz elengedhetetlen eszköz. Műszerészekkel, diszpécserekkel 
szintén rendelkezünk, valamint az ügyfélszolgálatot is sikerült megerősíteni. Működik a colcenter is. Így 
kijelenthető, hogy a lakossági igények kiszolgálása folyamatos. A 2018-as szerződés, amire hivatkozás történik, 
az egy eredménytelen közbeszerzés eredménye, az ehhez kapcsolódott logikusan egy megállapodás.  Ha az a 
közbeszerzés végbemegy, akkor a FER-PARK 2010 Kft. eszközeinek az átvételéről hogyan lehet gondoskodni. 
De eredménytelenségről nem esett szó a szerződésben. Úgy tűnt, hogy köt bennünket az eredménytelen 
közbeszerzést követően is a FER-PARK 2010 Kft-vel kötött megállapodás. Ez kényelmes lett volna, hogy egy 
korábbi döntés alapján mi átvehetjük a 37 db automatát, és akkor ezek a zökkenők, amelyek láthatóak voltak, 
nem következnek be. Csak sajnálatosan jogsértő volt a megállapodás, tehát összességében semmis. Ennek 
jelentős részét a FER-PARK 2010 Kft. is elismerte. Hiszen maga az a szerződés is közbeszerzés köteles lett 
volna. Így mi nem hajthattuk végre, ezért sokkal nehezebb feladatot kellett ellátni. Ennek következménye az, 
amiről eddig beszéltem, az órák leszerelése, az a körüli megállapodás stb. Távfelügyelet, ami említésre került,  
soha nem volt, ezt nem tette lehetővé a FER-PARK 2010 Kft. Még azon automatáknál se, - a területen lévő 
automaták kb. 50 %-a – ahol az automata erre alkalmas lett volna távfelügyeleti rendszerben való működésre. A 
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távfelügyeletet gyakorlatilag most indítjuk el, a pirosként látható és ismert DBM automatáknál. De cél kiterjeszteni 
az összes automatára. Tudni kell azt, hogy pont itt a környéken látható DG4 automaták, mintegy 30 évesek, azok 
erre teljesen alkalmatlanok, tehát csak csere esetén lehet a korszerű üzemeltetésben használni.  A dolgozóknak 
a távfelügyelet jelentős segítség lenne. Annak megfelelően mennének ki szalagot, akkumulátort cserélni, ha 
látják a kijelzőn, hogy milyen állapot látható. Ami még számottevő, hogy 11 automatát vehettünk át a FER-PARK 
2010 Ktt-től, ami a pincéjükben volt. Korábban általunk működőképesnek jelzett és ismert automaták. Ezzel 
szemben dokumentáltan 11 db roncsot kaptunk. A szakértők bevonásával, úgy tűnik, hogy jelentős alkatrész 
ráfordítással a 11-ből 5 db-ot működőképessé lehet tenni. Akkor ezek is kihelyezésre kerülhetnek.  Az automaták 
kihelyezéséhez, azokat a jó megoldásokat mindenképpen erősíteni kell, amik korábban is voltak. Pl. hogy 
megfelelő helyen táblák voltak, rajtuk, hogy merre találhatóak az egyébként is ritkábban telepített automaták.  A 
tájékoztató táblákat még inkább sűrítjük, és egyre többet teszünk ki, hogy kényelmesebbé tegyük a kellemetlen 
sétát is. Lényeges kérdés, és félreértésre adott okot, hogy közbeszerzést nem került meg az én ismereteim 
szerint a FEV IX Zrt. az informatikai rendszer tekintetében sem. Mert annak voltunk tudatában, hogy januártól 
szükséges, hogy indulhasson a rendszer. Bármely informatikai cég végzi, ahhoz közbeszerzés kellett volna, 
illetve közbeszerzési értékhatár alatt lehetett időszakosan egy beszerzési eljárást lefolytatni, ez történt. Ennek 
tettünk eleget. Itt volt az, ami várható volt, hiszen két cégből, két cég tud ajánlatot adni. A Sessionbase Kft és 
Justicia tettek ajánlatot. A Justicia ajánlata volt az alacsonyabb, ők gyakorlatilag a közbeszerzési értékhatáron 
belül 15 kézi készülékkel tudnak megfelelni. Amivel addig, míg a nagy közbeszerzés lefut – amiről a Képviselő-
testületnek kell majd állást foglalnia – addig el tudjuk látni a teendőket. Mindenképpen szükséges a közbeszerzés 
kiírása, ez nem kerülhető meg, mert így szabályos a működés. Addig ezzel a 15 db készülékkel és egyidőben 15 
db parkoló őr utcára küldésével látjuk el a feladatot. Szándékunk szerint egyidőben 22-25 fő szeretnénk 
foglalkoztatni, a jelenlegi területen is, de hozzáteszem, hogy ekkora létszám korábban sem volt. Tehát ez egy 
ideális állapot lenne, amit a kerület illetve a szolgáltatás végzése érdekében szeretnénk elérni.  
 
Deutsch László: Kérdésem, hogy a FER-PARK 2010 Kft-al való megegyezés mennyibe került. 
 
Lászay János: Nem tudom, képviselő Úr milyen megállapodásra gondol. Ha arra gondol, hogy most januárban 
sikerült a FER-PARK 2010 Kft-vel szabályozni azt, hogy ők leszerelik az ő tulajdonukban lévő automatákat, 
amiket nem vásárolhattuk meg, az nekünk nem került pénzbe. Hiszen az övé volt elvitte. Annyit még és 
köszönöm a kérdést, mert így erről is beszélhetek.  Mi felkértük a FER-PARK 2010 Kft-t, hogy adjon ajánlatot, 
hogy az eszközeiket mennyiért adná át. Nem a 2018-as semmis megállapodás szerint, hanem mostani piaci 
viszonyok között. Ők leírták, hogy nettó 1,3 millióra tartják az automatákat, de ezek most új áron – nem 3 évesen 
- 1,2 millió forintért beszerezhetőek lennének. Értelemszerű, hogy el kellett, hogy utasítsuk az ajánlatukat. Ezután 
megkértük őket, hogy átmenetileg egy bérleti konstrukcióra tegyenek javaslatot, hogy mi a közbeszerzési 
értékhatáron belül képesek legyünk az átmeneti időben is zökkenőmentes feladatellátásra. Erre a FER-PARK 
2010 Kft. leírta, hogy akkor hajlandóak havi 200 ezer forintért bérbe adni nekünk az automatákat, ha kifizetünk 28 
millió forint felfestési díjat, 20 millió forint egyéb költséget és megvesszük 1,3 millió forintért az automatákat. 
Magyarul 6 hónap alatt bérleti díjként kifizettük volna a vételárat, meg még a vételárat is kérték meg még egyéb 
költséget is fizettettek volna. Erre természetesen azt írtuk, hogy nem tudjuk teljesíteni, ezt nem tartjuk megfelelő 
ajánlatnak. Ezt ők is érezték, végén már 1 millió forint alá is mentek volna, az automaták árával, de akkor már 
időn túl voltunk. Összefoglalva, azt gondolom, hogy a FER-PARK 2010 Kft--vel történt megegyezésnek nem volt 
anyagi vonzata, lehetett volna, lehetett volna kedvező a számunkra, ha ők rugalmasan a piaci viszonyoknak 
megfelelően tettek volna ajánlatot. Hangsúlyozni kell, hogy akkor is közbeszerzési értékhatárt meghaladó 
összegről van szó, hiszen a 37 db automata jelentősen túllépi ezt, ezért próbáltuk a bérletet is. Bármit 
megpróbáltunk volna, hogy kényelmesen, gyorsan, elegánsan történjen az átmenet.  
 
Gyurákovics Andrea: Előterjesztőként szeretném visszaterelni az eredeti mederbe, ugyanis az indítvány arra 
vonatkozott, hogy vizsgálóbizottság felállítása és a tagokra javaslattétel. Azok, amiket Lászay János elmondott, 
az nagyon jó, de azt gondolom, ezt majd a vizsgálóbizottság előtt kell megtenni. A bizottság tagjai felé van 
tájékoztatási kötelezettsége, hogy minden részletben felkészülve választ adjon, mely alapján majd a bizottság 
tesz javaslatot. Jelenleg a bizottság felállításáról, tagjairól kell dönteni.  
 
Cserép Mihály Zoltán: Bevezető szövegből több mindent nem értek. Nem értem, hogy „parkolási káosz”, mit 
jelent. Én Középső Ferencvárosban lakom, semmilyen parkolási káoszt nem tapasztaltam, sem az elmúlt 
hónapban, sem ebben a hónapban. Január első heteiben láttam, hogy a Liliom utcában cserélik az automatában 
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a papírt, semmi gondot, problémát nem tapasztaltam, hogy ne lehetett volna az automatáknál fizetni. Napi 
szinten találkozom parkoló őrökkel, amikor jövök el otthonról. Régebben más ruhában, most már ebben az új 
formaruhában. Most a Bakáts téren is találkoztam eggyel, aki ellenőrizte a kocsikat a PDA-val. Nem értem az 
egészet. Azt meg végképp nem, hogy gigantikus P+R  parkoló lett, vagy lesz Ferencvárosból, ez egyszerűen 
nem igaz. P+R parkoló sem Belső Ferencvárosban, sem Középső Ferencvárosban nincsen. Ugyanúgy működik 
a parkolás ismereteim szerint, mint december 23-a előtt. A József Attila lakótelepen mi van, azt nem tudom, mert 
ott nagyon ritkán járok. Itt elhangzott, hogy lejárt az előző szerződés, aminek megújítása, újrakötése miatt  
közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni, még az előző önkormányzatnak. Ez miért nem történt meg, a 
bizottság feladata lenne ennek a kivizsgálása. Szerintem ez legalább akkora probléma, mint amit Ön most itt 
felvetett. Egyáltalán miért alakult ki ez a helyzet.  
 
Deutsch László: További kérdésem Lászay Úrhoz, hogy a követelések visszakerültek-e hozzánk a FER-PARK 
2010 Kft-től.   
 

Lászay János: Én ugye nem helyettesítek semmilyen vizsgálatot, ha kérdés hangzik el a bizottsági tagoktól, 
akkor, mint alkalmazott kötelességem a legjobb tudásom és ismereteim szerint  válaszolni.  A követeléskezelés 
megy és továbbra is menni fog. Jelen pillanatban problémát jelent, hogy a FER-PARK 2010 Kft alvállalkozója – 
nem is tudjuk hányadik alvállalkozója a Seccionbase Kft - nem kötött még velünk szerződést. Tudni kell, hogy két 
féle szolgáltatás van, az egyik, amikor az információs rendszert, adatrögzítést, követeléskezelést, NAV felé 
adatszolgáltatást, - amit az ügyfélszolgálat is alkalmaz - adja át, annak van egy összege. Ha nem ezt használjuk 
– ilyen már volt korábban, amikor a Fővárostól átvettük a rendszert – akkor pedig egy alacsonyabb díjtételélt 
csupán a korábbi adatokat – hiszen plusz szolgáltatást nem kell ellátni - biztosítják, hogy mi a feladat ellátást 
(végrehajtás, bírósági szak, befizetések a lakossági oldalról stb.) el tudjuk végezni. Ez e pillanatban gátolja a 
Seccionbase kft, reményeink szerint a héten erre is megállapodás történik. De ez nem rajtunk múlt. A FER-PARK 
2010 Kft kis késéssel magát az adatbázist, fizikai értelemben átadta, de tudni kell, hogy egy ilyen adatbázissal 
önmagában nem tudunk mit kezdeni, mert ennek a használatához szükséges az a szoftver, amit korábban 
biztosítottak. E nélkül érdemben, a mi ismereteink alapján munkát végezni nem lehetséges. Kétségtelen, hogy 
egy-két hét amikor gátoltak bennünket a feladatellátásban, de reméljük, hogy a héten már ez is megszűnik.  
 
Gyurákovics Andrea: Cserép Zoltánnak válaszolva, ahogy ő mondja, hogy ő nem tapasztal semmit, de 
Ferencváros, nem Belső és Középső Ferencvárosból áll. Hanem van József Attila lakótelep, van Vágó híd utca, 
van a Haller utca, ahol nem működnek a parkoló órák. Kb:. 35 %-ban nem működnek a parkolóórák jelen 
pillanatban teljes Ferencváros területén. Ami 25 %-os díjveszteséget jelent, ami kb. napi 1 millió forint. Arra a 
kijelentésre, hogy nem ismeri a lakótelepen lévő helyzetet, az ott élőknél, az ott élőkben a kialakult helyzet nem 
okoz „felhőtlen örömet”, finoman fogalmazva. Jelen pillanatban, akik ott élnek, ott laknak és nekik járna az 
ingyenes parkolás, azt nem tudják használni. Hiszen a József Attila lakótelepen a rendszer nem működik, akik 
eddig parkolási díjat fizettek, jelenleg P+R parkolóként használják a parkolókat. Erre hivatkoztam, ha végig megy 
a lakótelepen, én jártam, más képviselők is jártak, ezt lehet tapasztalni. Arra, hogy mit vizsgáljon a 
vizsgálóbizottság, lehet javaslatokat tenni.  Nincs olyan ügy, amit Ők adott esetben, ne tudnának vizsgálni, ne 
lenne jogkörük, hiszen mi adjuk rá a felhatalmazást, hogy ezt a parkolási helyzetet –miután Lászay Úr is 
elismerte a hibákat, - kivizsgálja. Hiszen van hiba a működésbe nem is kevés. Ezeket a hibákat végre vizsgálják 
ki, lássuk tisztán mi a helyzet, és milyen javaslatot tud tenni a bizottság. 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Gyurákovics képviselő-asszony módosító javaslatához a január 30-i dátum február 15-
re való módosításához lenne észrevételem, az utolsó mondat úgy szól, hogy „a bizottság 2020. februári rendes 
ülésre terjessze elő a jelentést, és tegyen javaslatot a szükséges intézkedésekre”. Februári ülés dátuma a 
munkaterv szerint február 13-a. Ehhez képest a javaslom módosítani a dátumot.   
 
Lászay János: Két dolgot szeretnék tisztázni a félreértések elkerülése végett, a FER-PARK 2010 Kft-vel nem 
lehetett már szerződést hosszabbítani, ez nem szimpátia kérdése volt. Ez egy projekt társaság, akivel 3x3 év 
közbeszerzés alapján kötött megállapodás lejárt. Ezután már semmilyen olyan jellegű döntés nem születhetett, 
hogy velük folytatjuk. Csak arról lehetett dönteni, hogy hogyan képzeli a jövőben Ferencvárosi Önkormányzata a 
parkolás üzemeltetést. Erről született is döntés. Hosszabbítás semmiképpen nem lehetett.  Az automaták 
átvétele lehetett volna, ami nekünk kényelmes lett volna. Az egy gördülékeny megoldás, ha átvehettük volna, de 
jog szerint nem lehetett átvenni. A 2018-as szerződés sajnos semmis volt. Utána alakult ki a vita, mert a FER-
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PARK 2010 Kft nem volt hajlandó határidőre elvinni az automatákat, így próbált bennünket presszionálni. Ők se 
értették meg, hogy Képviselő-testületi üléssel sem lehetett volna állást foglalni. Azt akarták, hogy fizessünk ki 
nekik 57 M Ft-ot az automatákra. Megoldás a Képviselő-testületi döntés se jelentett volna, mert ez közbeszerzési 
határérték feletti. Ez volt a nehézségeknek az alapja és úgy érzem, hogy ha azt nézzük, hogy 3 hét alatt a 
problémát megoldottuk, ez nem rossz teljesítmény. Azzal egyetértek, hogy lakótelepen lévőknek probléma a 
zavartalan parkolóhely megtalálás, hogy ne Budapest környéki, vagy külső kerületek autósai foglalják el a 
területet. Ezért született a korábbi Képviselő-testületnek az a bölcs döntése, hogy ezt biztosítani kell. Ezt kívánjuk 
a jövőben is. 
 
Gyurákovics Andrea: Köszönöm Aljegyző Úrnak a kiegészítést, ebben igaza van, ez elkerülte a figyelmem. 
Mivel ez egy határozati javaslat, ezt tudjuk módosítani. Véleményem szerint, ha a bizottságnak több idő kell, 
akkor azt meg kell adni, javaslat február 29. Akkor a márciusi testületi ülésre be tudja hozni a bizottság az 
összeállított anyagot és javaslatot.  
 
Cserép Mihály Zoltán: Két rövid észrevételem van az elhangzottakkal kapcsolatban. Mint informatikus, aki 
dolgozott adatbázissal egy időben, annyit mondanék, ha megvan az adatbázis és leírás, hogy ennek mi a 
szerkezete, milyen formában tartalmaz adatokat, akkor lehet vállalkozót találni, aki ezt feldolgozza. Nem 
feltétlenül kell ragaszkodni a meglévő céghez. Azt szerettem volna kérdezni eredetileg, hogy amikor kiderült, 
hogy a szerződés lejárt és azt nem lehet meghosszabbítani a jelenlegi Képviselő-testület lépéskényszerbe került. 
Az előző testület miért nem tett lépéseket, miért nem indította el a folyamatot, hogy ne alakuljon ki ez a helyzet. 
Erre próbáltam az előző hozzászólásban utalni.  
 
Szilágyi Zsolt: Sessionbase Kft szoftverét használta a PER-PAKR 2010 Kft, neki van egy szervere. Ezen vannak  
az adatok, azt a szoftverrel tudja használni. Ezzel más szoftver nem kompatibilis. Lehet, hogy vannak olyan 
cégek, amelyek nagyon sok pénzért ezt meg tudják szerezni. Ahogy Lászay János igazgató úr mondta, hogy már 
tárgyalások vannak a Sessionbase Kft-vel, így azokat az adatokat, amelyek a szervereken vannak meg tudjuk 
tekinteni? 
 
Szabadkay Antal: A Ferencváros újságban olvastam egy cikket, ami erről a parkolási történetről szól. Lászay Úr 
beszámolójával számomra érthető vált a helyzet. Jelenleg itt ellentmondó információk vannak, az én fejemben. 
Amennyiben ez a parkolási helyzet rendeződik, és erre van remény, ahogy Lászay úr mondta, a bizottság 
kaphat-e erről tájékoztatást február végén, március közepén. 
 
Lászay János: Mindenkor kötelesek vagyunk teljes körű, pontos tájékoztatást adni az általunk végzett 
tevékenységről. Az adatbázissal fizikailag rendelkezünk, ma Magyarországon nincs olyan, aki a másik rendszerét 
alkalmazni tudná. Nagyságrendben havi nettó 2,4 millió forintért adta volna a Sessobase Kft nekünk a komplett 
szolgáltatást, kb. nettó havi 1 millió foritot jelentene, ha csak a követeléskezelés miatt szeretnénk elérni a 
szolgáltatást. Ezt a havi 1 millió forintot jelentősen meghaladná, ha valakinek ki kellene fejleszteni erre az 
adatbázisra a szoftvert. Tudniillik egy pótdíjazáshoz kapcsolódóan több tucat információ áll rendelkezésre. Már 
az indulásnál a fotódokumentáció és egyéb adatok rögzítésével. Majd később ha különböző lépések, 
cselekmények történnek, felszólítás, közjegyző bevonása, a bíróság előtti eljárás elindítása, mind 
exponenciálisan növelik az adatokat. Ezek nem egy sorban vannak. Hanem össze-vissza. Ezért a konkurencia 
sem vállalkozott semennyi pénzért,  jelezték, hogy másét nem tudják és nem is akarják kezelni. Ez nem havi 1 
milliós költséget jelentene. 1 éven belül ki tudjuk futtatni a továbbiakat. Ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben 
10-12 millió költséggel jár a korábbi adatok felhasználásra. Ami 100 milliós nagyságrendet jelent bevételi oldalon, 
hiszen a követeléskezelésnek ez az alapja. Elvileg amit képviselő Úr mond lehetne, de még ilyenre nem volt 
példa.   
 
Gyurákovics Andrea: Még egyszer szeretném erősíteni a bizottság tagjaiban, hogy jelen pillanatban veszteség 
van, nem kevés napi vesztesége van a parkolásból a kerületnek. Ezt a helyzetet rendezni kell. Ha még itt húzzuk 
az időt sokáig, jelen pillanatban – ahogy Lászay Úr is elmondta - csak körülbelüli határidők vannak. A másik, 
amire megjegyzést szeretnék tenni. Szeretném felhívni a figyelmet nekünk a napi veszteségek kezelni kell. Ezt a   
felállítandó bizottság és a Képviselő-testület tudja kezelni jelen pillanatban. A követeléskezelés kapcsán abban 
vitatkoznék Lászay Úrral, hogy a régebbi követelések hogyan kerülnek behajtásra, hiszen az én tudásom szerint 
ezek a követelések a 60. nap után elévülnek.  
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Lászay János: Félreértés van, itt különböző eljárási időpontok vannak. De ha elindítottuk az eljárást, akkor nem 
60. nap, akkor az eljárás már folyik. Tehát nekünk közjegyzőn át a bíróságon át a behajtásig akár egy évet is 
eléri. Nekünk az adatbázist folyamatosan el kell érni, a követeléskezelőnek is el kell érnie. Azt is tudni kell, hogy 
nem is egy helyen, több munkahelyen egyidejűleg el kell tudni érni az adatokat. Az ügyfélszolgálaton, az ezt 
gondozó megbízott személyeknek és bármelyiknek, pl. ha befizetést akarnak eszközölni. Ezeket működés 
közben be tudjuk mutatni. A József Attila teleppel kapcsolatban elmondható, hogy ott jelenleg tényleg szünetel a 
parkolóőri tevékenység. A lakótelepen a parkolás üzemeltetés veszteséges, mindig az is volt, ennek tudatában 
indult el. Ott a szabályozó tevékenység volt a fontos, a lakossági igény kielégítése. Azon vagyunk, hogy minél 
hamarabb elinduljon.  De nincs annyi bevétel, mint a rendszer ottani üzemeltetése. Ezzel tisztában kell lenni, ez 
nem a mi döntésünk. Ezek a 4 év alatt összegyűlt adatok alapján megállapított tények.  
 
Deutsch László: A Lokálpartiota Egyesület nevében egy vitazárót szeretnék mondani. Se Baranyi Krisztina 
parasztvakító tervei, se a hivatal részéről Lászay János beszámolója nem győzött meg. Ezért csatlakoztunk a 
javaslathoz, hogy állítsunk fel vizsgálóbizottságot, amit ki tud deríteni, azt derítse ki. Tegyen több javaslatot a 
Képviselő-testület elé. A további vita felesleges. Szavazást javaslok. 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 29/2020. sz. előterjesztés „I.” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
VB 8/2020. (I.27.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozatot elutasítja: 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2020. sz. – ”Ideiglenes 
(vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. január 27. 
Felelős: Szilágyi Zsolt  

 
         (3 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) 
(a szavazásban 9  bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdésem Aljegyző Úrhoz, hogy van-e értelme tovább a szavazásnak, a másik két határozati 
javaslat vonatkozásában. 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: A határozati javaslat I pontja szól arról, hogy ideiglenes bizottságot állít fel a testület 
erről mondott elutasító véleményt a bizottság. Ebből adódóan nincs értelme nevekről, feladatról beszélni.  
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm a részvételt, az ülést 11:59-kor bezárom.  
 
 

k.m.f 
 

 
 Szilágyi Zsolt 
        elnök 

 
Cserép Mihály Zoltán 
      bizottsági tag 
 
 
 
Nemes Katalin 
jegyzőkönyvvezető   


